LITURGIA DE ENTRADA
PRELÚDIO: Vera Fischer
ACOLHIDA: “Grandes são as obras do Senhor!” (Salmo 111.2a)
CANÇÃO DA CHEGADA (HPD II-333)

CANTO E OFERTA: A MESA POSTA (HPD II-402)
1. A mesa posta é dádiva de Deus, é vida nova para os filhos seus.
Aleluia! Aleluia!
2. Se o nosso corpo necessita o pão, o amor do Pai dá vida ao coração.
Aleluia! Aleluia!

Estamos aqui, Senhor, viemos de todos lugar,
trazendo um pouco do que somos pra nossa fé partilhar;
trazendo o nosso louvor, um canto de alegria;
trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia.

3. Louvor a Deus por esta refeição e pelo bem de toda criação.
Aleluia! Aleluia!

Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum,
trazendo idéias diferentes, mas em Cristo somos um.
E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar
na força da esperança e na coragem de lutar.

PALAVRAS DA INSTITUIÇÃO
PAI NOSSO
DISTRIBUIÇÃO

VOTO INICIAL: Em nome do Deus Pai que vem a nós; em nome do Filho
Emanuel, Deus conosco; e em nome do Espírito Santo, a Estrela que nos
guia pelas estradas da vida.
CONFISSÃO DE PECADOS E ABSOLVIÇÃO
A Sagrada Escritura nos conta que o "maior amor que alguém pode ter
por seus amigos é dar a vida por eles”. Este amor nos foi dado por Jesus; ele
deu sua vida por nós, para que pudéssemos perceber a gravidade da ausência
de amor em nossa vida, mas também para que pudéssemos perceber o valor
do perdão que Deus nos dá!
ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA
TEXTO BÍBLICO: Marcos 10.17-22

CANTO: A TUA PALAVRA (HPD II-380)
A tua palavra é semente e tu és o semeador.
O meu coração é a terra que tu semeaste Senhor.

A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor.
A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor.
Meditando, certo dia, na tua palavra, Senhor,
Senti que do alto descia a força do Consolador.
MENSAGEM: Teologia da Cruz de Martim Lutero - II
CREDO APOSTÓLICO

LITURGIA EUCARÍSTICA

LITURGIA DE SAÍDA
ORAÇÃO GERAL DA IGREJA e MEMORIAL
BÊNÇÃO E ENVIO
CANTO FINAL: LOGO DE MANHÃ (HPD II-478)
Logo de manhã quero te buscar,
tua voz ouvir, teu amor sentir.
Estender as mãos para te louvar,
derramar meu coração sobre teu altar.
Pois Tu sabes bem tudo quanto há em mim.
Vou te seguir e te amar até o fim.
E no fim do dia, quando o sol se for,
Te adorarei, te darei louvor.
Mesmo escura a noite, brilha a tua luz.
Em teus braços em descanso, meu Senhor Jesus.
POSLÚDIO: Vera Fischer
MENSAGEM: O Problema da Vontade (Mc 10.17-22)
1. 2º Bloco: O Problema da Vontade 
2. Texto de Marcos  O Jovem Rico 
3. História  A Árvore dos Desejos! P. 95

